
ة وطئألن الالم هنا م ؛وهي: القسم املقدر، والالم ، وقد ؛اجلملة هنا مؤكدة مبؤكدات ثالثة )) لقد اصطفيناه ((

من هذا أصل املادة من هذه من  ةافتعال من الصفوة يعين مشتق )) اصطفيناه ((و ؛للقسم، والتقدير: واهللا لقد

اصطفاه اهللا  ؛فمعىن اصطفيناه أي اخرتناه حىت كان صفوة من اخللق، حىت كان صفوة من اخللق ؛صفا يصفو

 ((         )) في الدنيا ((وقوله:  ؛تعاىل يف الدنيا على كل األنبياء ما عدا حممدا صلى اهللا عليه وسلم

        وإنه في اآلخرة لمن  (( ؛من اخللق واختذه اهللا تعاىل خليالأي جعلناه صفيا  )) اصطفيناه في الدنيا
يف موضع ))  في اآلخرة ((خرب لكن  )) الصالحين (( ال،؟ ))  في اآلخرة و(( ...)) إنه هذه إن  الصالحين

يف اآلخرة ؛ يف الدنيا اصطفاه اهللا واختار ؛ شف ،وإنه يف حال كونه يف اآلخرة من الصاحلني النصب على احل

والالم، إن  ،وهذه مجلة مؤكدة مبؤكدين: إن ؛أوجب اهللا عليهم لنفسه وخللقهيكون من الصاحلني الذين أدوا ما 

ير حالني أوال؟ يبدوا ايف الدنيا والصالح يف اآلخرة هل هناك نكتة بتغ صطفاءالاوهنا ذكر اهللا تعاىل  ؛والالم فقط

وإال الشك أن  ؛الهل نعرفها أو  هاس ما نعرفبيل واهللا أعلم أن هناك نكتة وهو يقني يف هناك نكتة لكن 

الدنيا دار شهوات وابتالء فال يصرب عن هذه الشهوات وال على هذه  ؛؟ نلتمس ن خمتلفان لكن ملاذايالتعبري 

ليس  اهللا صار صفوة من عباد اهللا نفسه فإذا أخلص اإلنسان بلى؛ ؟ ليس كذلك اخر اآلاالبتالء إال واحد دون 

نعم؟ ولكن الفرق بني من  ، حىت الكفار يؤمنوناآلخرة ليست كذلك، اآلخرة حىت الكفار يؤمنون بلى؛ كذلك؟

 (( )) ليس هذا بالحق قالوا بلى وربناا ((ألم هم إذا عرضوا على النار  ؛يكون من الصاحل ومن غري الصاحل

مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق ويلنا من بعثنا من ا قالوا ي (( )) أولم تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى
   ، ليسوا من الصاحلني .وهكذا تدل على أم يؤمنون لكنهم ليسوا من الصاحلني )) المرسلون

، شف ملا عظم بيت اهللا كيف أن اهللا تعاىل شكور إبراهيم)) هذه أيضا تابعة للثناء على أسلم  إذ قال له ربه ((

أيضا  ؛يف الدنيا، وأنه يف اآلخرة من الصاحلني العظيم، وجعله إماما، وبني اصطفاءه حليم، أثىن عليه هذا الثناء 

لقد ((          بقوله: ةهذه حيتمل أن يكون متعلق )) إذ قال له ربه أسلم ((هذه احلال من الثناء عليه 
 ؛كر إذ قال له ربهوحيتمل أن تكون متعلقة مبحذوف تقديره: اذ ؛ ولقد اصطفيناه إذ قال له ربه )) اصطفيناه

إذ  (( ؛صلى اهللا عليه وسلم عليه إبراهيمفيكون أمر للرسول صلى اهللا عليه وسلم أن ينوه ذه احلال اليت كان 
 العالمين     قال أسلمت لرب  (( تأبدما تأىن، ما تأىن وال  ، نعمقال مسعا وطاعة؟ نعم )) قال له ربه أسلم

 ((يتضمن توحيد الربوبية واألمساء والصفات،  )) لرب العالمين (( ، إسالم يتضمن التوحيد، توحيد العبادة ))

وما أكثر الذين قال هلم رم أسلموا ولكن مل  ؛فأسلم إسالما كامال بدون تردد )) أسلمت لرب العالمين

ألم كلهم من أهل النار، تسعمائة  ؛واقيل هلم أسلموا ومل يسلم تسعني من بين آدمو تسع و يسلموا، تسع مئة 



لكن هذا قال له ربه أسلم قال أسلمت  ؛تسع وتسعني باأللف من بين آدم كلهم يف النار وواحد منهم يف اجلنةو 

وهي عامة ألصل اإلسالم ولفرائع اإلسالم، حىت  ؛ستحق أن ينوه ا عنهاوهذه صفة محيدة جدا  ؛لرب العاملني

قد  إبراهيموناديناه أن يا  ((قال اهللا له:  ؛نفذ نعم، ؟ يف املنام أنه يذبح ابنه فنفذ رأى ؛الفروع أسلم فيها
 ؛فنفذ مع أنه ابنه وحيده ما له غريه، أتاه على كرب، وبلغ معه السعي، يعين بلغ أن ميشي معه )) صدقت الرؤيا

 ؛الصغري قد ال تتعلق به النفوس، والكبري قد انعزل زالت الرغبة فيه ألن الطفل ؛تعلق اإلنسان بابنهوقت وهذا 

إال أنه أراد أن  ؛فرأى يف منامه أنه يذحبه فنفذ ؛لكن يف هذا املستوى هذا هو غاية ما يكون من تعلق القلب به

ر ستجدني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤم حيث قال: ((خيترب ابنه 
   .)) وذكر اهللا القصة إن شاء اهللا من الصابرين

  ؟  . . .الرسولما ذكر  )) في الدنيااصطفيناه  (( :قوله الطالب:   

يا مريم إن اهللا (( ، )) اَألْخَيارِ  اْلُمْصَطَفْينَ  َلِمنَ  ِعنَدنَا(( لذكر أنه  ؛ وإالإبراهيم أي ألن السياق يف : الشيخ
  ؟  نعم يا .إبراهيملكن هنا السياق يف الثناء على  )) اصطفاك وطهرك

  :........؟الطالب

ألن الرب البد أن يكون كامال، الرب ألن الربوبية عامة للعاملني كلها البد أن يكون كامال وإال ما صح  :الشيخ 

   أن يكون ربا للعاملني.

ويف احلديث  )) إبراهيمأن اتبع ملة  ((يعين اهللا سبحانه وتعاىل أوحى إىل الرسول وجه شيخ؟ ويش  الطالب:  

  ؟  إن خري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم

هو  إبراهيمألن هدي  ؛وزيادة إبراهيمهذا هدي النيب عليه الصالة والسالم متضمن هلدي  نعم أحسنت، : الشيخ

 )) منكم شرعة ومنهاجا لكل جعلنا ألن اهللا يقول: (( ؛لكن فرائع اإلسالم ختتلف ؛اإلخالص والتوحيد عموما

هي امللة املقتدى ا لكن فروع اٍإلسالم قلنا هي الشريعة اليت كان  إبراهيماإلخالص ملة و  التوحيد يف األصل

 )) ووصى بها ((.كان خري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم  ذاهفل ؛عليها الرسول عليه الصالة والسالم

   )) وأوصى بها ((ويف قراءة: 

  ؟أو اهلام  هل هو وحي )) إذ قال ((شيخ ما معىن قوله:  الطالب:

  الوحي كلمه . هو  )) إذ قال : ((قال إذا األصل : الشيخ 

يف املوضع األول والثاين ففيها  إبراهيمأما  )) وأوصى بها (()) فيها قراء  بنيه يعقوب إبراهيمووصى به  ((     

  إبراهيموتقول  )) إبراهامووصى بها  ((، إبراهامقراء اليت ذكرناها من قبل وهي؟ ال



  يف كل القرآن يا شيخ؟ :الطالب

  .إبراهامالقرآن يف بعض املواضع قليلة ما فيها  ال ما يف كل القرآن ولكن يف السورة هذه يف أكثر :الشيخ

  فيه زيادة حرف؟  الطالب: 

  وهو؟ : الشيخ

  األلف الطالب:

  نقص؟ ونقص حرف، زاد حرفا ونقص حرفا  فني : الشيخ 

  تضعيف الطالب:

وهذه يف احلقيقة ما تنطبق على الشروط الثالثة يف  ؛إبراهيمنعم ووصى ا وأوصى ا  أي تضعيف : الشيخ

  "القراءة ، ويش الشروط الثالثة يف القراءة؟ أمليناها عليكم يف بيتني؟ شروط القراءات؟ قوله:

       يحوي    احتمال   الرسم  ذي  وكان    نحو  وجه  افقو  ما  وكل                    
                          .        " اناألرك   الثةـث    ذهــفه       القرآن   فهو    نقال   صح و                

  ، حيوي ؟)) أوصى بها ((و )) وصى بها ((طيب اآلن 

  ما حيوي الطالب:

وقد مر علينا سقوط حرف عطف حرف  ؛ما حيوي؟ إذا الشروط األركان الذي ذكر بناء على األغلب : الشيخ

لكن مر علينا فيما سبق  ؛الذي هو معىن ما هو مثل هذا، هذا حرف ما له معىن، اهلمزة والتضعيف ما هلم معىن

  سقوط حرف معنوي ويش هي؟ 

   )) ولدا اهللا وقالوا اتخذ (()) وقالوا )) ((  قالوا((   :الطالب

 واسع عليم وقالوا اتخذ  (( )) هللا واهللا واسع عليم قالوا اتخذ (( )) قالوا اتخذ اهللا ((ويف قراءة:  : الشيخ
 أسلمت لرب العالمين ((ا ، ا ضمري يعود على هذه الكلمة العظيمة وهي:  )) ووصى بها (( )) نعم اهللا

إذا  (( هي إبراهيمألن ملة  ؛وجيوز أن يكون الضمري يعود على امللة، وصى ذه امللة نعم؟ ولكن واملعىن واحد ))
األمر اهلام يف والتوصية العهد املؤكد  )) بنيه إبراهيمووصى بها  قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

  ؟ ويش التوصية؟غامن وال ال يا 

  األمر اهلام  التوصية العهد  الطالب:

  ألمر اهلام.ايف العهد املؤكد  الشيخ: 



حق جبمع مذكر وهلذا نصبت بالياء ألا؟ مل ؛صىمو ويش حمله من اإلعراب؟ مفعول  )) بنيه إبراهيم ((وقوله:  

، يعين وكذلك وصى ا يعقوب بنيهم نعم؟ ما إبراهيمعلى  ةويعقوب معطوف )) ويعقوب ((قال:  ؛السامل نعم

وصى  ((ابن ابنه،  إبراهيممث عاد يعقوب الذي هو حفيد  إبراهيم؟ ....من  موصى إسحاق؟ ألن إسحاقذكر 
أما إذا قلنا  ؛هذا إذا قلنا إنه مشتق ؛إسحاقومسي يعقوبا ألنه عقب  ؛يعين وكذلك وصى ا يعقوب )) بها بنيه

 )) يعقوب ((وقوله:  ؛د وله مشتقنقول يعقوب اسم جام ؛ال حاجة إىل أن نعلل هذا التعليل فإنه إنه اسم جامد

بين؟ يا بين ، يا بين، ويش الفرق ابين وال ياي )) بنييا  (( :يعقوب قال ؛من أشهر أوالد يعقوب؟ يوسف، نعم

  بني يا بين ويا بين ؟ 

   بين مجع الطالب:

  ؟  اسم مفرد وبين واحد مصغر. طيب يا بين مجع أين النون اليت هي عوض عنبين مجع   الشيخ:

  راحت الطالب:

  وين؟   الشيخ: 

  ..مضاف  ألنه منادى الطالب:

  تقول يا بنون نادي يا بنون؟    الشيخ:

  مضاف يا بنون مضاف: الطالب

حذفت النون لإلضافة، تقول هؤالء مسلمو مكة نعم؟ وقاتل النيب صلى اهللا عليه وسلم مشركي مكة،   الشيخ:

النون حتذف لإلضافة مثل ما إن التنوين حيذف لإلضافة، تقول اشرتيت كتابا، وتقول اشرتيت كتاب النحو كتاب 

  بدون التنوين

  مضاف إىل ياء املتكلم؟  الطالب:

يق والقبول، قرت الشف قال يا بين ألجل  )) يا بني إن اهللا اصطفى لكم الدين (( ؛نعمإىل ياء املتكلم   الشيخ:

   قبول الدعوة، هذا من باب الرقة ألجل أن يقبل الدعوة.

  )) اصطفى لكم ((ألجلكم،  )) لكم ((اصطفاه اختاره،  )) يا بني إن اهللا اصطفي لكم الدين ((    

لك ام ((ففي قوله تعاىل:  ؛ما هو الدين؟ الدين هو العبادة والعمل، ويطلق على اجلزاء )) الدين(( ألجلكم. 
فالدين  ؛العبادة )) ورضيت لكم اإلسالم دينا ((ويف قوله تعاىل:  ؛الدين؟ اجلزاءب املراد . ويش )) يوم الدين

؛                                      كما تعمل جتازىيعين ؛ومنه قوله: كما تدين تدان ؛يطلق على هذا وهذا، على العمل واجلزاء عليه

  ؟ لكمإعراب  الطالب:



  نعم؟  الشيخ:

  ؟لكم  إعراب :الطالب

  متعلق باصطفى، نعم؟ اجلار وجمرور الشيخ:

  ؟ مفعول ألجله يف حمل نصب  الطالب:

الفاء للتفريق، أي فعلى هذا االختيار متسكوا ذا  )) لكم الدين فال تموتن (( ؛للتعليل بسال الالم  الشيخ:

الفعل؟  آخر ويش )) تموتن ((وهنا  ؛ال هذه ناهية، ومعروف أن ال الناهية جتزم الفعل )) ال تموتنف (( ؛الدين

  التاء، ما جزم؟ 

  فعال اخلمسةاألهذه من جمزوم حبذف النون  الطالب:

حذفت النون  ؛: متوتونناوالنون هنا اليت فيها للتوكيد وأصله )) فال تموتن ((فهو جمزوم حبذف النون،   الشيخ:

لتقاء الساكنني ألن النون المث حذفت الواو اللتقاء الساكنني، الواو اليت هي الضمري،  ،للجزم وصارت فال متوتن

   "ال ابن مالك:ق ؛تحذف الواوفاملشددة أوهلا ساكن، والواو الساكنة 

ًنا َيُكنْ  ِإنْ              ◌َ  َسَبق َما اْكِسرْ  اْلتَـَقَيا َساِكَنانِ  ِإنْ                      .اْسَتَحق  َفَحْذَفهُ  لَيـْ

ربنا وابعث فيهم رسوال  : ((وإمساعيل إبراهيمأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل يف بقية دعاء    
  )) آياتكمنهم يتلوا عليهم 

دعوا اهللا سبحانه وتعاىل أن  وإمساعيل إبراهيمولذلك دعا  ؛يف هذا من فوائد اآلية: ضرورة الناس إىل بعث الرسل 

  .يبعث فيهم الرسول

ما ضل  ألم يعرفونه كما قال تعاىل: (( ؛ومن فوائدها أيضا: أن كون الرسول منهم أقرب إىل قبول دعوم  
حيث أضافه إليهم يعين صاحبكم الذي تعرفونه،  )) ما صاحبكم (()) فتأمل يف قوله:  صاحبكم وما غوى

 ((       هذه الفائدة تؤخذ من أين؟ من قوله:  )) ما ضل وما غوى ((وتعرفون رجاحة عقله، وتعرفون أمانته 

  .))  منهم

ري أنه يتلوا اآليات، ويعلم الكتاب، ومن فوائد اآلية: أن الرسول عليه الصالة والسالم جعل اهللا تعاىل فيه من اخل

      ))  يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلم احلكمة، ((

ومنها: أن رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم تتضمن ذكر آيات اهللا الكونية والشرعية، وتتضمن تعليم الكتاب 

  ))  ويزكيهم ((لقوله:  ؛الشريعة، وتتضمن تزكية اخللق تالوة ومعىن، وتتضمن أيضا احلكمة وهي معرفة أسرار



لتضمن رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم هلذه املعاين اجلليلة مما يدل  ؛من فوائدها إذا: أن هذه الشريعة كاملة 

  على كمال شريعته.

  .))  إنك أنت العزيز الحكيم ((ومنها: إثبات العزة واحلكمة هللا، يف قوله:  

يف  وقد سبق لنا معىن العزة ومعىن احلكمة )) العزيز والحكيم ((، االمسني: بات هذين االمسني هللاومنها: إث 

   التفسري.

إال من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في اآلخرة  إبراهيمومن يرغب عن ملة  مث قال اهللا تعاىل: ((
  )) لمن الصالحين

  .))  إال من سفه نفسه ((لقوله:  ؛إبراهيمإتباع ملة يف يستفاد من هذه اآلية الكرمية: أن الرشد  

فإنه يعترب سفيها إذا مل يلتزم  ؛همومن فوائدها أيضا: أن خمالفة هذه امللة سفه مهما كان اإلنسان حليما يف قو  

  . بشريعة اهللا

 ))  ولقد اصطفيناه في الدنيا ((لقوله:  ؛واختاره على العاملني، حيث اصطفاه اهللا تعاىل إبراهيمومنها: فضيلة  

  .))  اآلخرةب ((لقوله:  ؛ومنها: إثبات اآلخرة

الرسول بأم  افيوصف النيب بأنه صاحل، ويوصف متبعو  ؛ومنها: أن الصالح وصف لألنبياء ومن دوم  

 (  بقوهلم:  ليلة املعراج وهلذا كانت األنبياء عليه الصالة والسالم حييون الرسول عليه الصالة والسالم ؛صاحلون

  .فوصفوه بالصالح ) مرحبا باألخ الصالح والنبي الصالح

  العطف ....؟ الطالب:

غري تت ما هو التغري يف الصفا ،صفة واحدةميكن ان جتتمع الصفات يف   تغري تغري الصفاتما يقبل ال الشيخ: 

  يف األشخاص. 

ألنه  ؛نيفية السمحةاحلعليه الصالة والسالم أفضل امللل، وهي التوحيد  إبراهيمومنها أيضا من فوائد اآلية: أن ملة 

  ) .) ألبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إال الذي فطرني إبراهيموإذ قال  ((قال: 

)) فهم  صم بكم عمي فهم ال يعقلون ومنها: أن هؤالء املخالفني للرسل سفهاء، كما وصفهم اهللا بقوله: (( 

ألن العاقل هو الذي يتبع ما  ؛ن كانوا أذكياء وعندهم علم يف الصناعة ويف السياسة فإم يف احلقيقة سفهاءإو 

  جاءت به الرسل فقط. 

   )) قال أسلمت لرب العالمين قال له ربه أسلمإذ  ((قال اهللا تعاىل: 

  أنبياء قبله مع أن هناك  اإلتباعإبراهيم بشيخ؟ ختصيص  الطالب: 



األنبياء بالنسبة لبين إسرائيل وللعرب إذ أن مجيع  وأي نعم ختصيصه ألنه عليهم الصالة والسالم هو أب الشيخ:

وهلذا يقول يقال إن اخللق هلم آباء  ؛فلذلك خص ذا ؛إبراهيماألنبياء من بعده كانوا من ذريته، كانوا من ذرية 

   كان للعرب واإلسرائيليني فقط.  إبراهيمإال أن  ؛إبراهيم: آدم، ونوح، و ثالثة

  شيخ؟ مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وجهه ؟  الطالب:

  يف وجهه؟ الشيخ:

  ؟  .....يف وجهه يعين يف حضوره الطالب:

  الدرس. . هذا سؤال ليس يف هذا الشيخ:

  .........؟: الطالب

 يحك قطعت عنق صاحبكو ( وهلذا قال  ؛ى عن املدح إذا كان خيشى منه إمنا على كل حال الرسول الشيخ: 

هذا كعب بن زهري فمنه فال بأس،  أما إذا مل خيش ؛) إذا رأيتم المداحين فاحثوا وجوههم التراب( ، وقال )

وكذلك حسان بن الثابت وغريه من الشعراء كانوا  ؛عظيما والرسول يسمعمدح النيب عليه الصالة والسالم مدحا 

 .                                                           ميدحون النيب عليه الصالة والسالم بأنه أهل لذلك وألنه ال خيشى منه

  الناس يقول أنا ال خيشى علي؟ادعى بعض إذا و  الطالب:

   الء.بمادام زكيت نفسك فاآلن فيك ال ك،اآلن خيشى علي :نقولإذا ادعى  الشيخ: 

أيش الفرق بني  )) ويعلمهم الكتاب ((آياتك ؟ نعم،  )) يتلوا عليهم آياتك ((شيخ؟  قوله:  الطالب:  

                                                                                                  التعليم والتالوة ؟

  أي نعم الفرق التعليم يشمل تعليم اللفظ واملعىن، والتالوة وإن مل يعلمه. الشيخ:

  باملعىن؟  الطالب: 

لكن  تعليماألن التعليم أخص اآلن عندما أقرأ فيك القرآن أتلوا عليك وليس  ؛باملعىن أو يدرسه التدريس الشيخ:

   على حرف حرف وكلمة كلمة هذا التعليم. كعندما أهجي

  .؟باآليات)) املراد  يتلو عليهم آياتك((  الطالب: 

  املراد بالكتاب القرآن  الشيخ: 

  واآليات؟ الطالب: 

  اآليات األوىل ما خيتص باآليات الدالة على اهللا.   الشيخ:



عليه  إبراهيمهذه اآلية يستفاد منها: فضيلة    )) إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال: ((

مل يتوان ؟ ألنه قال إذ قال  )) أسلمت (( :ألنه قال ؛الصالة والسالم حيث مل يتوان ومل يستكرب ، مل يستكرب

    إذ قال له ربه أسلم قال ٍأسلمت لرب  (( )) إذ قال له ربه أسلم (( لقوله: قال، فكان هذا معضدا
.                                                                                                                         .))  العالمين

                     ))                       لرب العالمين ((لقوله:  ؛: إثبات ربوبية اهللا العامة لكل أحد ومنها

                            حيث أنه علم على خالقهم سبحانه وتعاىل.  ألم مسوا عاملني ؛اإلشارة إىل أن اخللق من آيات اهللا : ومنها

فإن الرب هو الذي  )) أسلمت ((، كأن هذا علة لقوله: )) رب ((و )) أسلمت ((: املناسبة بني قوله:  ومنها

وهلذا أنكر اهللا سبحانه وتعاىل عبادة األصنام وبني علة ذلك بأم ال خيلقون  ؛الرب اخلالق ؛يستحق أن يسلم له

))  والذين يدعون من دون اهللا ال يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ((

   فتبني ا مناسبة ذكر اإلسالم مقرونا بالربوبية .

بنيه ويعقوب يبني إن اهللا اصطفى لكم الدين فال تموتن إال وأنتم  إبراهيمووصى بها مث قال تعاىل: ((     
أبو  إبراهيمف ؛ويعقوب إبراهيمألن اهللا اعتىن ا من؟  ؛من هذه اآلية يستفاد أوال: أمهية هذه الوصية ))  مسلمون

ها مما يوصى ث جعالفهم فهذان الرسوالن الكرميان اعتنيا ا حي ؛العرب واإلسرائيليني، ويعقوب أبو اإلسرائيليني

ومنها: أنه                                                                                                   . ا

ومنها: أن                                             .  ويعقوب إبراهيماقتداء مبن؟ بينبغي العناية ذه الوصية 

فلوال أنه  ؛أي اختار )) اصطفى لكم ((قوله: ل ؛وتعاىل اختار لعباده من الدين ما هو أقوم مبصاحلهماهللا سبحانه 

ومنها: أنه ينبغي                                          . مبصاحل العباد ما اختاره اهللا تعاىل لعبادهمبا يكون أقوم 

                                           بالبنوة يقتضي قبول ما يلقى إليه. مهفإن نداء )) يبني ((من أين نأخذ؟  ؛التلطف باخلطاب

فال تموتن إال  ((لقوله:  ؛جيب على املرء أن يعاهد نفسه دائما حىت ال يأتيه املوت وهو غافلأنه ومنها أيضا: 
                                                                                               .))  وأنتم مسلمون

ما يكفي أن اإلنسان يسلم يف أول  )) فال تموتن إال وأنتم مسلمون ((لقوله:  ؛ومنها: أن األعمال باخلواتيم

    تعاىل وهو على اإلسالم.حياته أو يف وسط حياته، البد أن يستمر إىل أن ميوت، إىل أن يلقى اهللا

  هذا قول يعقوب وال ؟ )) يا بني (( )) يا بني ((قوله: : الطالب  

     الوصية من اثنني. يقول كل    الشيخ:

  ؟ )) إبراهيمبها  ىوصو (( قال  : الطالب



ويعقوب   )) يا بني إن اهللا اصطفى لكم الدين فال تموتن إال وأنتم مسلمون ((قال لبنيه  إبراهيم الشيخ:

  كذلك قاله. نبدأ بالدرس اجلديد اآلن؟

  الضمري يعود على أي شيء؟  )) ووصى بها ((: الطالب  

  )) . أسلمت لرب العالمين (( :على قوله))  أسلم ((نه يعود على امللة، وقيل يعود على قوله: إ :قيل الشيخ: 

  .........؟: الطالب

   . أي نعم يقول بألسنتهم وقلوم الشيخ: 

  )) أم هنا متصلة وال منفصلة أم هنا منقطعة ؟ قال أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ((

  منقطعة الطالب: 

وهنا مل تأت بني شيئني  ؛متصلة؟ املتصلة هي اليت تأيت بني شيئني متعادلني كما مرت علينا يف البالغة الشيخ:

اهلمزة يعين مهزة  مزة، بل ومهزة االستفهام،اهلو متعادلني، فهي إذا منقطعة ، واملنقطعة يقول املعربون إا مبعىن بل 

الضمري يعود على اليهود، اليهود  )) كنتم ((وقوله:   بل أكنتم شهداء نعم؟ )) أم كنتم ((فمعىن  االستفهام؛

وحيتمل أن يكون عائدا على مجيع  ؛وأن هذه وصية أبيهم يعقوب والتزموا ما هم عليه ،احلقالذين ادعوا أم على 

ألنه  ؛وهذا االحتمال أوىل ؛املخاطبني، ويكون املقصود بذلك اإلعالم مبا حصل من يعقوب حني حضره املوت

 اليهود آيات سابقة كثرية،  ة عنما فيه هنا دليل على أنه يعود على اليهود بل اآلية كلها عامة، وهي أيضا منقطع

شهيد أو شاهد مبعىن حاضر، مبعىن  مجع  )) شهداء ((وقوله:   املعىن تقرير ما وصى به يعقوب حني موته.ف

نصب، أي وقت حضور يعقوب  على السكون يف حمل إذ هذه ظرف مبين )) إذ حضر ((وقوله:  ؛حاضر

منصوب وراه [ملاذا]  نسأل غامن أليش إنه منصوب بعد الفعل؟ )) نبغى حضر يعقوب الموت ((وقوله:  ؛املوت

  حضر يعقوب وال حضر يعقوب؟  أنت تقولبعد الفعل،

  حضر يعقوب الطالب:

  ؟ أي هو منصوب بعد الفعل؟ لو تقول مثال: حضر عبد اهللا  الشيخ:

  مفعول به الطالب: 

  وين الفاعل؟  مفعول به؟ الشيخ: 

   )) الموت ((الفاعل : الطالب

فاعل مؤخر فهمتم؟ ألن  )) الموت ((جيد ما شاء اهللا، أي نعم، يعقوب منصوب ألنه مفعول مقدم و  الشيخ:

هذه إذ  )) حضر يعقوب الموت إذ قال إذ (( ؛إذا هو مفعول به مقدمهو ف ؛احلاضر املوت واحملضور يعقوب



شهداء إذ قال لبنيه ما  ((إذا حضر إذ قال، يعين أم كنتم أيضا  :يعين ؛بدل من األوىل، بدل من إذ األوىلتوكيد 
حضره املوت فكان  ؛، يوسف وإخوته، أحد عشر رجالإسحاقهم؟  بنو يعقوب من )) تعبدون من بعدي

أي من بعد زمين  )) من بعدي ((؟ قوله: ))  ما تعبدون من بعدي (( :أوالده حاضرين أو أحضرهم فقال هلم

أي من بعد  ،فاملراد من بعدي أي من بعد مويت ؛ألم ما هم يعبدونه، هم يعبدون اهللا ؛وليس من بعد ذايت

فهمتم؟ وليس املعىن ماذا  ،فأنتم اآلن تعبدون اهللا فماذا تعبدون من بعدي ؛حاضر فيه معكمأنا الزمن الذي 

   ؛راد قطعاهذا ليس امل ؛أين أنا معبودكم اآلن فمن الذي تعبدونه من بعدي تعبدون من بعدي أي

ألم خياطبونه،  ؛به فبدءوا )) نعبد إلهك (( ))  إسحاقو  وإسماعيل إبراهيمقالوا نعبد إلهك وإله آبائك  ((

 إسحاقوهو بالنسبة إليه عم، و  وإمساعيلوهو بالنسبة إليه جد،  إبراهيمهم؟  مجع أب، فمن )) آبائك وإله  ((

أبوه  إسحاقألن  ؛فاألمر فيها ظاهر إسحاقوعلى  إبراهيمأما إطالق األبوة على  ؛هو بالنسبة إليه أب مباشر

ملة أبيكم  ((عامل قال:  إبراهيماجلد أب بل قال اهللا هلذه األمة وهي بينها وبني  ،جده، واجلد أب إبراهيمو 
فيقال كما قال النيب عليه الصالة والسالم لعمر:   ؛أبا له مع أنه عمه إمساعيللكن اإلشكال يف كون  )) إبراهيم

اآلباء ألنه صنو  عفذكر م ؛) والصنو الغصن أو الغصنان أصلهما واحد الرجل صنو أبيه ا شعرت أن عمأم (

العم  :) كذلك نقول الخالة بمنزلة األم (ألن العم صنو األب، وكما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم:  ؛األب

؟ طيب وقيل إن هذا من باب التغليب وأن األب ما يطلق حقيقة على العم إال  مفهوم يا مجاعة ،مبنزلة األب

ائغ يف اللغة سألن التغليب  ؛إطالقاوعلى هذا إذا نقول مثال ما فيها إشكال  ؛مفهوما بغريه، باألب احلقيقي

ملة أبيكم  ((وقوله:  ؛بوبكر وعمرأالشمس والقمر، ويقال العمران ومها؟  :القمران واملراد ما :فيقال ؛العربية
  ؟إبراهيمويش إعراب  )) إبراهيموقالوا نعبد إلهك وإله آبائك  ((  )) إبراهيم

  بدل  الطالب:

ئة، موطإهلا هذه حال، حال يسموا حال  )) إلها واحدا (( إبراهاموفيها قراءة  )) آبائك ((بدل من  الشيخ:

والصحيح أنه مشتق، وأنه مبعىن مألوه وعليه فتكون حاال مؤسسة حقيقية  ؛ولكنها بناء على أن اإلله غري مشتق

واحلال كما تقدم  ؛فإن قرآنا غري مشتقة ؛مثل قرآنا عربياطئة ألن حال املوطئة اليت تكون متهيدا ملشتق و م يما ه

 ؛حيح أنه مشتقله غري مشتق والصهو اإلهذه قال بعضهم إا كذلك، وهو مبنيا على أن اهللا  ؛لنا تكون مشتقة

نعبده إهلا  )) إلها واحدا ((حال مكررة،  )) واحدا (( ؛منصوب على؟ احلال )) إلها( (وعلى هذا فيكون 

 ؛لكن العبادة باعتبار العابد واأللوهية باعتبار اإلله ؛واحدا، ويف هذا دليل على أن العبادة واأللوهية معنامها واحد

   وبعضهم يقول توحيد األلوهية.وهلذا يقول أهل العلم يسمون التوحيد توحيد العبادة 



  ؟ ..يكون إعراب واحدا حال موطئة  الطالب: 

  حالعلى كل  حال حال، الشيخ:  

  : بدل من اله  الطالب

                       ما يستقيم الكالم .ا وهن ؛بدل معناه أنك إذا حذفت املبدل منه استقام الكالمال ما تكون بدال، ألنه ال الشيخ:

  ؟ مفهوم من... حالإذا قلنا ويش فائدة  الطالب:

رجال هل معناه وال تكرم مثال أكرم  :اشرتاك فلو قلت لككرة والنكرة تفيد اإلطالق ولكن ....ال، إهلا ن  الشيخ:

  ؛غريه ؟ ال، ما تفيده

  توكيد ياشيخ ؟ الطالب:

   لو قالوا ما نعبد إال إهلا فرمبا، لكن ما تدل على الوحدانية إال إذا قالوا واحدا . ال ليست توكيد الشيخ:

رور متعلقة مبسلمون واار اجلخربه له و  )) مسلمون ((و مبتدأ )) نحن (())  إلها واحدا ونحن له مسلمون ((

أي هلذا  )) ونحن له (( ؛قدمت عليها إلفادة احلصر من حيث املعىن، وملراعاة فواصل اآليات من حيث اللفظ

أي  )) فقل أسلمت وجهي هللا ((واإلسالم مبعىن االنقياد واإلخالص.  ؛اإلله الواحد سبحانه وتعاىل مسلمون

      جعلته خالصا هللا، فيطلق على االنقياد


